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Dagsorden 
 
Godkendelse af dagsorden og referat fra sidst (sendt ud første gang den 11.11.2015, vedhæftet) 
Dagsorden og referat blev godkendt 
 
Runden rundt – hvordan går det på afdelingerne/praksis? 
 
AaUH: Efter en periode med meget få ansøgere, er alle introstillinger nu blevet besat. Afdelingen er 
godt i gang med at bruge den elektroniske logbog. 
AUH: Uddannelsen går godt på afdelingen, der har fået ny UAO og 2 UKYLer. UAO har en række 
uddannelsestiltag i støbeskeen, der skal implementeres i den kommende periode. 
HEV: Afdelingen havde inspektorbesøg i 2015, som kastede en pæn inspektorrapport af sig. 
Desværre er der i den kommende periode mangel på hoveduddannelseslæger på afdelingen, pga 
barsler og ubesatte hoveduddannelsesforløb. Det næste 1 år er der fx kun 3 ud af 8 mulige HU-læger 
på afdelingen. Aktuelt er der 1 introduktionslæge på afdelingen. 

 
Nyt fra Videreuddannelsesregionen 

 Ny hjemmeside fra CKU (Region Midtjyllands kursusafdeling) der kan bruges til at sikre større 

 transfer ved kursusaktivitet: 

http://www.rm.dk/om-os/organisation/center-for-e-laering/kurser/e-laeringskurser/dgf 

 

 SST er kommet med en ny lægeprognose 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/langt-flere-laeger-de-kommende-aar  

Det betyder at der også snart skal laves ny dimensioneringsplan – der kommer en 

høringsproces omkring april. 
 

 Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (nye tal pr. 04.11.2015 for VUR 
Nord, disse kan findes under pkt 28 i dagsordenen til DRRLV den 10.12.2015). De udgør bl.a. 
et redskab til karrierevejledning af uddannelsessøgende, som afdelingerne vurderer, ikke har 
en fremtid indenfor et pågældende speciale. Seneste tal findes her: 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2015/10.-december-2015/bilag-28-indberetning-nord-nov-15.pdf  

 

 I forlængelse af mødet i det DRRLV den 17.09.2015 er notaterne vedr udenlandsk uddannede 
læger i Videreuddannelsesregion Nord og håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb 
blevet godkendt. Findes som bilag til referat fra møde i DRRLV den 17. september 2015, her: 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det-regionale-rad/dagsordener-og-referater/17.-
september-2015/  
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 Der er pr. 10.12.2015 kommer et opgørelse over hvor mange, der i VUR Nord er faldet for 5-
års-fristen. http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-
og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-27-5-arsfristen-nov-2015-vur-n-mv-061115-1.pdf  

 

 Der er pr. 10.12.2015 kommet et opgørelse over frafald og forskningsorlov under 
hoveduddannelsen. Vær opmærksom på, at tallene på nuværende tidspunkt er hæftet med en 
række usikkerheder. http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-
rad/dagsordener-og-referater/2015/10.-december-2015/bilag-30-hu-lager-2010-2015-fratradte-
og-orlov.pdf  

 

 Notat om Læger under videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord – hvilket universitet 
er de uddannet på? er på dagsordenen til DRRLV den 03.03.2016 
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/det-regionale-rad/dagsordener-og-
referater/2016/bilag-26-notat-sammenhang-universitet-og-uddannelsesregion.pdf  

 

 Der har været øget tilmelding til KBU-trækning i sommeren 2015 sammenlignet med tidligere 
år. Dette kan tolkes som et udtryk for, at de større årgange fra universiteterne snart vil kunne 
mærkes i forhold til rekrutteringen til speciallægeuddannelsen. 1/3 del af disse læger forventes 
at komme i KBU i Videreuddannelsesregion Nord. 

 
 
Arbejde med uddannelsesprogrammer 
 

Trine Kirkegaard Petersen fra VUS var inviteret med til punktet. Uddannelsesprogrammerne fra 
specialet har været omkring Udvalget for Godkendelse af UddannelsesProgrammer (UGUP) og er 
blevet returneret med kommentarer, til uddannelsesudvalgets medlemmer.  
 
Rikke og Trine gennemgik det punkt der oftest volder besvær, i arbejdet med programmerne, 
nemlig beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsmetoder. Trine og Rikke påpegede at 
hver enkelt afdeling skal forholde sig til alle de læringsmetoder der benyttes på den enkelte 
afdeling, og alle de kompetencevurderings-metoder der er nævnt i målbeskrivelsen. Selve 
metoden behøver ikke at beskrives yderligere, men der skal tages stilling til, hvordan metoden 
anvendes lokalt, altså på afdelingsniveau, og ikke mindst hvem der har ansvaret for at den enkelte 
metode bruges, hvornår metoden typisk bruges.  
 
Derudover blev udvalgsmedlemmerne bedt om at forholde sig til, hvornår de enkelte kompetencer 
skal opnås, især under de to ansættelser på en ØNH-afdeling, hver af 18 mdrs varighed. Der var 
stor enighed i udvalget om, at det kan være meget vanskeligt, tidsmæssigt at placere 
kompetenceopnåelsen, da denne er meget afhængig af, hvornår de "rigtige" patienter kommer 
igennem afdelingen. Der blev nået et kompromis om, at afdelingerne i hvert fald placerer de 
basale kompetencer der skal opnås, inden lægerne kan kaste sig over de mere specialiserede 
opgaver – og derudover markerer i skemaet 3.1, hvilke kompetencer der opnås, afhængigt af ydre 
påvirkninger. 
 
Næste deadline for programmerne er den 14. april, hvor de enkelte delprogrammer skal være 
sendt ind til Rikke, der tager dem med til UGUP i maj måned. 
 

 
Eventuelt 
Der var en kort drøftelse om, hvilke dokumenter der skal bruges til at dokumentere godkendt 
uddannelsesstilling på en afdeling. I den elektroniske logbog godkendes ansættelsen elektronisk, men 
for de læger der stadig bruger papirlogbog, skal ansættelserne godkendes på en papir-attestation, der 
ligger på DSOHHs hjemmeside her: http://dsohh.dk/wp-
content/uploads/2015/04/AttestationTidSpeciallaege.doc  
 
 
Næste møde lægges 12. september 2016 klokken 10.00 til 14.00 i regionshuset i Viborg. Rikke sender 
en kalenderinvitation til alle deltagere. 
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